
AF1: Muangthai ordinary Product



Muangthai Product & Rider

เมืองไทยธนภัทร 20/15

โครงการตะกาฟุลเซฟวิ่ง 10/4

เมืองไทย สมาร์ทลิงค์ 101 พลัส

Super Protection 90/5

8501 ดี60 9901

99609901

วางแผนสะสมทรัพย์

วางแผนเกษียณ
บ านาญลดหย่อนได้

วางแผนส่งต่อเงินก้อนโต
ตลอดชีพ

เหมาจ่าย Extra

Extra Care

Extra Care Plus

D Health

วางแผนคุ้มครองค่า
รักษาพยาบาล



ประกันชีวิตแบบสะสมทรพัย์

เมืองไทยธนภัทร 20/15

ช าระเบี้ยส้ัน ช าระเบ้ียยาว

โครงการเมืองไทย 
สมาร์ทลิงค์ 101 พลัส

โครงการตะกาฟุล 
เซฟวิ่ง 10/4



เมืองไทยธนภัทร 20/15
การันตีเงินจ่ายคืนทุกปี 
ไม่ต้องกังวลกับภาวะเศรษฐกิจในอนาคต

• เบี้ยไม่แพง แม้เริ่มต้นท างานก็สามารถ
ออมเงินได้

• รับเงินครบสัญญาสูงถึง 180%
รวมผลประโยชน์ตลอดสัญญาสงูถึง 240%

• อุ่นใจด้วยความความคุ้มครองชีวิตตลอด

สัญญา 100%

• สมัครได้ตั้งแต่อายุ 1 ปี - 65 ปี
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หลักเกณฑ์การรับประกัน ไม่สามารถน าไปใชส้ิทธิลดหย่อนภาษีได้

อายุ(ปี)
ทุนประกันภัย 500,000 บาท ทุนประกันภัย 1,000,000 บาท

ชาย หญิง ชาย หญิง

40 72,720 72,710 145,190 145,170

ตัวอย่าง: อัตราเบี้ยประกัน เมืองไทยธนภัทร 20/15



สร้างเงินก้อนเพื่อเป้าหมายได้ง่ายๆ

• มีหลักประกันให้ครอบครัว ด้วยความคุ้มครองชีวิตที่

เพ่ิมขึ้นสูงสุดถึง 400%

• รับฮิบะหร์วมตลอดสัญญาสูงถึง 408%
พร้อมเงินปันผลพิเศษ(ถ้าม)ี

• ช าระเงินสมทบฯ สั้นเพียง  4 ปี

• สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจและไม่ตอ้งตอบค าถามสุขภาพ

• รับเป็นสมาชิกตะกาฟุลได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี

โครงการ
ตะกาฟุล 

เซฟวิ่ง 10/4



เงินปันผลพิเศษ(ถ้าม)ี

โครงการ
ตะกาฟุล 

เซฟวิ่ง 10/4



โครงการ
ตะกาฟุล 

เซฟวิ่ง 10/4



เงื่อนไขการรับประกัน : โครงการ ตะกาฟุล เซฟวิ่ง 10/4



Sale Idea : สร้างเงินก้อนเพื่อเป้าหมายได้ง่ายๆ

เมืองไทย 
ธนภัทร
20/15

โอกาสการขายแบบไหนถึงสามารถขายได้ ?

เป็นทุนการศึกษา มีเงินให้ครอบครัว ผลตอบแทน
แน่นอน

ไม่ผันผวนเหมือนผลตอบแทน
อื่นๆกับสภาวะเศรษฐกจิ

โครงการ
ตะกาฟุล 

เซฟวิ่ง 10/4
ลดหย่อนภาษี ประกันภัยฮาลาล เป็นทุนการศึกษา มีเงินให้ครอบครัว ผลตอบแทน

แน่นอน
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หมายเหตุ: อัตราเบ้ียประกันภัยท่ีแสดงนี้ ค านวณจากอัตราเบ้ียประกันภัยมาตรฐาน ส าหรับกรณีรับประกันภัยท่ีต ่ากว่ามาตรฐานอันเนื่องจากสุขภาพบริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็เบี้ย
ประกันภัยเพ่ิมเติมภายหลัง (ถ้าม)ี
(1) ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเร่ิมมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ และในกรณีที่ระบุจ านวนเงินผลประโยชน์และความคุ้มครองไม่ถูกต้องให้ยึดตาม
% ที่ก าหนด
(2) บริษัทัฯ ไม่การรันตีจ านวนเงินปันผลเม่ือครบก าหนดสัญญา

โครงการเมืองไทย สมาร์ทลิงค์ 101 พลัส
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ประกันชีวิตแบบ 
Index Link คืออะไร?
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ประกันชีวิตแบบ Index Link คืออะไร ?
คือ ประกันชีวิตทางเลือกใหม่ทีต่อบโจทย์ความต้องการได้แบบ 3 in 1 ใน
กรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนของความคุ้มครองชีวิต คุ้มครองเงินต้น และโอกาสรับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของ เงินปันผล

ความคุ้มครองชีวิต 101 : เมื่อครบสัญญาได้รับเงิน  

ไม่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัย

ที่ช าระไว้แล้วทั้งหมด (101%)

โอกาสรับผลตอบแทนจาก
การลงทุนในรูปแบบของ

เงินปันผล
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ความแตกต่างระหว่าง
ประกันชีวิตแบบ Index Link และประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์

ผลิตภัณฑ์ ความคุ้มครองชีวิต เงินคืนระหว่าง
สัญญา

คุ้มครองเงินต้น เงินปันผลพิเศษ

แบบสะสมทรัพย์

แบบIndex Link

ความแตกต่าง คือ แบบสะสมไม่มีเงินปันผลพิเศษ 
แต่ แบบประกัน Index Link มีโอกาสได้เงินปันผลพิเศษ

ในรูปแบบเงินปันผลจาก Index Link
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ให้มืออาชีพอย่าง 
CITI GROUP 
จัดการดีกว่า

ซิตี้กรุ๊ป คือ กลุ่มบริษัทที่ด าเนินการด้านบริการทางการเงินและการลงทุน มี

ประสบการณ์ในการลงทุนและบริการทางการเงินอย่างมาก มีส านักงานสาขา

อยู่หลายแห่งท่ัวโลก ซิตี้ได้จัดท าดัชนีลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกออกมาชื่อว่า 

“CITI Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index”

7 bUSD 7 bUSD 6 bUSD
89 bUSD

เมืองไทย Smart Link 101 Plus
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นโยบายการลงทุน
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https://investmentstrategi
es.citi.com/indice/CIXBFU3

5/12/2

ดูผลการด าเนินงานของดัชนีได้ที่ไหน...

https://www.muangthai.c
o.th/th/NAV/

https://investmentstrategies.citi.com/indice/CIXBFU35/12/2
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Citi Global Multi Asset Index
(Global Multi Asset USD VT5 Series 3 Index)
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5 จุดขาย style MTL Smart Link Plus 10/1
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ให้การลงทุนทกุมุมโลกเป็นเรือ่งง่าย ไร้พรมแดน
สร้างความมั่งค่ังไปพร้อมกับความมั่นคง ที่คุณสามารถสรา้งได้

โดยไม่ต้องกังวล เพราะการันตีเงินคืนระหว่างสัญญาและเงินต้น
ที่เป็นเบี้ยประกันชีวิต พร้อมกับโอกาสได้รับเงินปันผลพิเศษจาก 
Index Link ที่ดูแลโดยวานิชธนกิจชั้นน าของโลก

Target Customer : คนที่อยากจะต่อยอดจากเงินออมที่มีอยู/่
หัวหน้าครอบครัว/มือใหม่เรื่องการเงิน อยากได้ผลตอบแทนแต่
ไม่อยากยุ่งยาก/คนที่มีรายได้ปานกลาง-สงู

Sale Idea &Target Customer 

สร้างกองทุนความสุข
ด้วยตัวคุณเอง
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ส่งมอบความมั่งคั่ง
Legacy Planning

วางแผนส่งต่อเงินก้อนโตหรือกองทุนเพื่อคนท่ีรัก



สร้างหลักประกันที่ดี ด้วยทางเลือกท่ีใช่
ปลดล็อคทุกเป้าหมายของการวางแผนในชีวิต

• สร้าง หลักประกันก้อนใหญ่ ด้วยเงินก้อนเล็ก

• จ่ายเบี้ยระยะสั้นเพียงแค่ 5 ปี
ไม่เป็นภาระยาว

• เบ้ียที่จ่าย 

น าไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้

• ไม่ต้องจ่ายเบ้ียประกันภัย
หากตกเป็นบุคคลทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร

• สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 70 ปี

โครงการ
เมืองไทย 

ซูปเปอร์ โพร
เทคชั่น 90/5
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โครงการเมืองไทย ซูปเปอร์ โพรเทคชั่น 90/5 +Free  

WP
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โครงการเมืองไทย ซูปเปอร์ โพรเทคชั่น 90/5
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Sale Idea : สร้างหลักประกันก้อนใหญ่ ด้วยเงินก้อนเล็ก
โครงการ
เมืองไทย 

ซูปเปอร์ โพร
เทคชั่น 90/5
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รายการ ธนภัทร 20/15 ตะกาฟุล เซฟวิ่ง 10/4
เมืองไทย สมาร์ท ลิ้งค์101

Plus
ซุปเปอร์ โพรเทคชั่น90/5

อายุรับประกันภัย

จ านวนเงินเริ่มต้น(บาท)

ความคุ้มครองชีวิต

เงินคืนระหว่างสัญญา

เงินครบก าหนด

รวมผลประโยชน์ตลอด
สัญญา

การตรวจสุขภาพตาม
ระเบียบ

อื่น ๆ



วางแผนเพื่อเกษียณอายุ
Retirement Plan



แลว้แบบประกนัไหน ทีช่ว่ยแกปั้ญหาลกูคา้ไดบ้า้ง?

เมืองไทย 8501 ดี60
(บ านาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 8560 
(บ านาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 9901
(บ านาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 9960 
(บ านาญแบบลดหย่อนได้)



ท ำไมตอ้งวำงแผนเพือ่กำรเกษยีณอำยุ?

อยากเกษียณตอนไหนก็ได้

เงินเก็บตอนน้ีมีเท่าไหร่แล้ว?

เหลือเวลาเก็บเงินอีกก่ีป?ี

ที่เก็บเงินในปัจจุบันได้ค านึงถึงเงินเฟ้อแล้วหรือยัง?



ท ำไมตอ้งวำงแผนเพือ่กำรเกษยีณอำยุ?

หมดกังวลเรื่อง ข้าวของแพงขึ้น

ปี 2530

ชามละ 10 บาท
ปี 2560

ชามละ 40 บาท
ปี 2590

ชามละ ??? บาท

ประกันชีวิต
แบบบ ำนำญ

ค ำนวณถึง
อัตรำเงินเฟ้อ
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เตรียมเกษียณอย่างมั่นใจ ใช้ชีวิตไม่สะดุด

• รับเงินบ านาญเมื่อครบอายุ  60 ปี

• เงินบ านาญ ปีละ 12%
สูงสุดรวม 372%

• ความคุ้มครองชีวิตตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที ่11 ถึงก่อนวันครบรอบปี

กรมธรรม์ที่อายุครบ 60 ปี สูงสุดถึง 140% ของเบี้ยประกันภัย

• ช าระเบ้ียประกันภัยเพียง ครั้งเดียว

• สมัครง่าย... ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

เมืองไทย 
8501 ดี60
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เมืองไทย 8501 ดี60 (บ านาญแบบลดหย่อนได้)
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แบบประกนัภยั เมอืงไทย 8501 ด ี60 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้



เงื่อนไขการรับประกัน เมืองไทย 8501 ดี60 (บ านาญแบบลดหย่อนได้)

อายุเริ่มรับประกันภัย 30 ปี – 58 ปี ระยะเวลาเอาประกนัภัยครบอายุ 85 ปี

จ านวนเงินเอาประกนัภัย
ขั้นต ่า 50,000 บาท ระยะเวลาช าระเบี้ยครั้งเดียว

การช าระเบี้ย รายปี สัญญาเพิ่มเติมสามารถซื้อสัญญา
เพิ่มเติมได้
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เมืองไทย 
9901

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว แต่รับบ านาญยาว 
จัดสรรเงินยามเกษียณอย่างเป็นระบบ

• ช าระเบ้ียประกันภัยเพียงแค่ ครั้งเดียว
ไม่เป็นภาระผูกพันในอนาคต

• รับเงินบ านาญสม ่าเสมอทุกปี ปีละ 12% หลังการเกษยีณ

• รับบ านาญไปจนถึงครบอายุ 99 ปี

• สามารถเลือกรับบ านาญเป็น รายเดือน หรือ รายปีได้

• สมัครง่าย... ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

• ท าได้ตั้งแต.่.. อายุ 55 ถึง 70 ปี
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เมืองไทย 9901 (บ านาญแบบลดหย่อนได้)



แบบประกนัภยั เมอืงไทย 9901 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้



เงื่อนไขการรับประกัน เมืองไทย 9901 (บ านาญแบบลดหย่อนได้)

อายุเริ่มรับประกันภัย 55 ปี – 70 ปี ระยะเวลาเอาประกนัภัยครบอายุ 99 ปี

จ านวนเงินเอาประกนัภัย
ขั้นต ่า 100,000 บาท ระยะเวลาช าระเบี้ยครั้งเดียว

การช าระเบี้ย รายปี สัญญาเพิ่มเติมสามารถซื้อสัญญา
เพิ่มเติมได้
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เมืองไทย 8560 และ เมืองไทย 9960
(บ านาญแบบลดหย่อนได้)

เมืองไทย 
8560 และ
เมืองไทย 
9960

• ช่วยวางแผนการเกษียณอายุและเตรียมพรอ้มทางด้าน

การเงินเพื่อใช้ในยามเกษียณอายุอย่างเป็นระบบ

• สร้างหลักประกันและความอุ่นใจให้กับชีวิตหลงั

เกษียณอายุด้วยเงินบ านาญสม ่าเสมอทุกปี ปีละ 12%(1)

• ไม่เป็นภาระให้กับใครหรอืเป็นมรดกใหก้ับลูกหลาน ด้วย

การรับรองการจ่ายเงินบ านาญเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของ

เงินบ านาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 10 ปี(2)

เกษียณอายุไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เตรียมพร้อมไว้อุ่นใจ
กว่า แล้วยังได้สิทธิหักลดหย่อนภาษี



แบบประกนัภยั เมอืงไทย 8560 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้

ผลประโยชนความคุมครอง

หลักเกณฑ์การรับประกัน

(1) ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) ตามวิธีการค านวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์



แบบประกนัภยั เมอืงไทย 8560 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้

ตัวอย่างผลประโยชนความคุมครอง



แบบประกนัภยั เมอืงไทย 8560 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้

ตัวอย่างผลประโยชนความคุมครอง



แบบประกนัภยั เมอืงไทย 8560 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้

ตัวอย่างตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบ านาญที่บริษัทรับรองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบ านาญครบ 10 ปี



แบบประกนัภยั เมอืงไทย 9960 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้

ผลประโยชนความคุมครอง

(1) ของจ านวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) ตามวิธีการค านวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 99 ปี
ระยะเวลาช าระเบ้ียประกันภัย ครบอายุ 60 ปี

หลักเกณฑ์การรับประกัน



แบบประกนัภยั เมอืงไทย 9960 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้

ตัวอย่างผลประโยชนความคุมครอง



แบบประกนัภยั เมอืงไทย 9960 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้

ตัวอย่างผลประโยชนความคุมครอง



60

แบบประกนัภยั เมอืงไทย 9960 (บ านาญแบบลดหย่อนได)้
ตัวอย่างตารางมูลค่าปัจจุบันของเงินบ านาญที่บริษัทรับรองกรณีเสียชีวิตก่อนรับเงินบ านาญครบ 10 ปี



แบบประกันภัย / โครงการ
เมืองไทย
8560

เมืองไทย
9960

เมืองไทย 8501 ดี
60

เมืองไทย
9901



สรุปเบี้ยประกันที่น ามาลดหย่อนภาษี

เบี้ยประกันชีวิต
ทั่วไป

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท

สามารถน าเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปของคู่สมรส(ที่ไม่มีรายได้ และเป็นคู่สมรสกันตลอดทั้งปี) มา
ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท

กรมธรรม์ฯ มีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

เบี้ยประกันสุขภาพ
ตนเอง

เบี้ยประกันสุขภาพตามประกาศอธิบดีสรรพากรไม่เกิน 25,000 บาท

ต้องแจ้งความประสงค์ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเบี้ยประกันสุขภาพต่อบริษัทประกัน ส าหรับ
การใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป

เบี้ยประกนัชีวิตทั่วไป
เบี้ยประกนัสุขภาพ ไม่เกิน 100,000 บาท

เบี้ยประกันสุขภาพ
พ่อแม่

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท(รวม2คน) พ่อแม่มีรายได้ทั้งปีภาษีไม่เกิน 30,000 บาท

ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ สามารถน าเบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ของคู่สมรสมาหักลดหย่อนตามที่จ่าย
จริง แต่ไม่เกิน 15,000 บาท(รวม2คน) ได้เช่นกัน

เบี้ยประกันชีวิต
แบบบ านาญ

ลดหย่อนตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และไม่เกิน 200,000 บาท

สามารถลดหย่อนได้ถึง 300,000 บาท หากยังไม่ได้ใช้สิทธิลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตทั่วไป

เบี้ยประกนัชีวิต
แบบบ านาญ

กองทุนส ารองเล้ียงชีพ
หรือ กบข.

หรือ กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน
หรือ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

กองทุนรวม
เพื่อการเลี้ยงชีพ

(RMF)

ไม่เกิน 500,000 
บาท

กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)



วางแผนคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล

เหมาจ่าย Extra D HealthExtra Care Plus / 
Extra Care



สญัญาเพิม่เตมิสขุภาพ โครงการเหมาจา่ย Extra

จุดเด่นของแบบประกัน

ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง
• อุบัติเหตุ : ไม่มี 
• การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไป :  30 วัน
• การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง :  120 วัน

แฮปปี.้.แม้ไมม่ีสวัสดิการ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย

• เหมาครอบคลุม ทั้งกรณีเจ็บป่วยและกรณีผ่าตัด

• เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก สูงสุด 500,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใด
ครั้งหน่ึง

• เหมาจัดเต็ม รับเพิ่มค่าห้องไม่นับรวมในวงเงิน สูงสุด 4,000 บาท 
ต่อวัน  ค่าห้อง ICU เพ่ิมอีกเป็น 2 เท่า

• เหมาถูกใจ เบ้ียประกันภัยไม่แพง เริ่มต้นหลักร้อยต่อเดือน

• เหมาคุ้มค่า เบ้ียประกันภัยสามารถน าไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้
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สญัญาเพิม่เตมิการประกนัสขุภาพ แบบ Extra Care Plus

• จ่ายส่วนเกินให้...ในสว่นที่เกินจากวงเงินของ
สวัสดิการที่มีอยู่

• จ่ายค่ารักษาพยาบาลสูงสดุถึง 500,000 บาท *

• จ่ายให้อีกส าหรับ ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการ
พยาบาลประจ าวันสงูถึง 4,000 บาท ** ต่อวัน

• กลุ่มอาชีพ 1,2 และ 3 ท าได้ตั้งแต่อายุ 18 ถึง 70 ปี 
และความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

จุดเด่นของแบบประกัน

ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง
• อุบัติเหตุ : ไม่มี 
• การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไป :  30 วัน
• การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง :  120 วัน



สญัญาเพิม่เตมิการประกนัสขุภาพ แบบ Extra Care Plus



สญัญาเพิม่เตมิการประกนัสขุภาพ แบบ Extra Care Plus

หมายเหตุ แผน 1, แผน 2 อ้างอิงตามร่างประกาศ 17/2562   แผน 3 อ้างอิงตามร่างประกาศ 91/2563

ความคุ้มครอง
แผนความคุ้มครอง

แผน 1 แผน 2 แผน 3



สญัญาเพิม่เตมิการประกนัสขุภาพ แบบ Extra Care Plus



สญัญาเพิม่เตมิการประกนัสขุภาพ แบบ Extra Care

จุดเด่นของแบบประกัน

ระยะเวลาท่ีไม่คุ้มครอง
• อุบัติเหตุ : ไม่มี 
• การเจ็บป่วยด้วยโรคท่ัวไป :  30 วัน
• การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง :  120 วัน



สญัญาเพิม่เตมิการประกนัสขุภาพ แบบ Extra Care 



Extra Care แตกตา่งจาก Extra Care Plus อย่างไร

หักความรับผิดชอบส่วนแรก

ส่วนที่เหลือหลังหักต้องจ่ายเองอกี 20%

หักความรับผิดชอบส่วนแรก

ไม่ต้องจ่ายเพิ่มอีก

40,000 - 20,000  = 20,000

บริษัทฯ จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล ความรับผิดชอบ
ส่วนแรก

ตัวอย่าง Extra Care แผน 1 และ Extra Care Plus แผน 1

Extra Care (เดิม) Extra Care Plus

20,000   X 20%   = 4,000

หัก Copay อีก

= 16,000 

ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม = 4,000

40,000 - 20,000  = 20,000

บริษัทฯ จ่าย

ค่ารักษาพยาบาล ความรับผิดชอบ
ส่วนแรก

= 20,000 

ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่ม = 0



สัญญาเพิ่มเติมการประกันภยัสขุภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย 0-10 ปี
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภยัสขุภาพ แบบเอ็กซ์ตร้า แคร์ 0-10 ปี
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภยัสขุภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์ 0-10 ปี*

ของ

“ส าหรับเด็กอายุ 0 - 10 ปี
บิดาหรือมารดาจะต้องมีสัญญาเพิม่เติมการประกนัภัยสุขภาพ 

กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต อย่างน้อย 1 สัญญา 
และยังมีผลบังคับอยู่ 

ส าหรับกรณีอื่นๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการพจิารณารบัประกนัภัยเป็นราย ๆ ไป

เงื่อนไขการซื้อสัญญาสขุภาพส าหรับเด็กอายุ 0 - 10 ปี 



รายละเอียดใบปะหน้าประกอบด้วย

• เลขที่ตัวแทน 

• ชื่อ-สกุลตัวแทน 

• ฝ่ายขาย

• เลขที่ใบค าขอ/เลขที่กรมธรรม์

• ชื่อสัญญาเพิ่มเติมท่ีซ้ือ(เด็ก/ผู้ปกครอง)

• ชื่อ-นามสกุล ผู้เอาประกันภัย(เด็ก/ผู้ปกครอง)

• ความสัมพันธ์ (บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย*)

• ลายเซ็นต์รับรองของตัวแทน

• วันที่น าส่งงาน

หมายเหตุ ส าหรับการส่งงานใหม่และการซื้อเพ่ิมในกรมธรรม์เดิม ของสัญญาเพิ่มเติม
แยกค่าใช้จ่าย , เอ็กซ์ตร้า แคร์ และสมาร์ทเฮลท์ 0-10 ปี  
ต้องมีเอกสารใบปะหน้า แนบมาด้วยทุกกรณี

* ผู้ปกครองท่ีชอบด้วยกฎหมาย จะต้องแนบเอกสารแสดงความสัมพันธ์ท่ีทางราชการ
ออกให้มาด้วย

แบบฟอร์มขอส่งงานการซื้อสญัญาเพิ่มสุขภาพ
ผู้ขอเอาประกันอายุ 0 – 10 ปี



รูไ้วก้อ่นซือ้....สญัญาเพิม่เตมิสขุภาพ

ผลประโยชน์กรณีเจ็บป่วยจากสัญญาเพิ่มเติม
แบบเอ็กซ์ตร้า แคร์ ,แบบแยกค่าใช้จ่าย และ แบบสมาร์ทเฮลท์ ไม่คุ้มครอง

1. ตรวจสุขภาพทั่วไป
2. ตรวจรักษาโรคที่เกี่ยวกับภาวะทาง

จิตใจ / เครียด
3. การรักษาทีไ่ม่ใช่แผนปัจจุบันรวมถึง

แพทย์ทางเลือก
4. การเจ็บป่วยภายใน 30 วัน ตั้งแต่

วันที่บริษัทฯตกลงรับประกันภัย
5. ตรวจรักษาความผิดปกติทางสายตา 

/ ท าเลสิค
6. การบาดเจ็บจากการกระท าขณะอยู่

ภายใต้ฤทธิ์สรุา
7. โรคที่เป็นมาก่อนการท าประกันภยันี้





ทางเลือกความคุ้มครองสุขภาพที่เข้าใจง่ายไม่
ซับซ้อน

ค่าห้องเด่ียวมาตรฐาน
และค่าห้องผู้ป่วยหนกั 

(ICU)
เหมาจ่ายตามจริง

คุ้มครองค่า
รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน

เหมาจ่ายตามจริง

กรณีเจ็บป่วยและกรณี
ผ่าตัดทั้งโรคทั่วไปและ

โรคร้ายแรง
เหมาจ่ายตามจริง

ดูแลกันยาวๆให้ความ
คุ้มครองถึงอายุ

99 ปี*
(สัญญาหลักต้องคุ้มครองถึงอายุ

ครบ99ปีเช่นกัน)

ดีที่เลือกได้เหมาจ่ายตั้งแต่บาทแรก
สูงสุด 5 ล้านบาทต่อครั้ง



Slide นีช้มพคูะ่
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D HEALTH เงื่อนไขความคุ้มครอง





ตัวอย่างโรค ในการพิจารณารับประกันภัย



Market Conduct Broker



Click to add text


